
 

 

Concurso de Banda Desenhada “5 Séculos de Foral Novo” 
 

Normas de Participação 
  

1) O Concurso de Banda Desenhada “5 Séculos de Foral Novo”, organizado pela Câmara Municipal de Ílhavo, 

é dirigido aos alunos dos 1.º, 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário das Escolas do Município de Ílhavo. 

 

2) Os trabalhos devem ser inéditos, podendo ser efetuados individualmente ou em grupo.  

 

3) Os concorrentes serão agrupados em quatro escalões:  

- 1.º escalão: alunos do 1º Ciclo; 

- 2.º escalão: alunos do 2º Ciclo; 

- 3.º escalão: alunos do 3º Ciclo; 

- 4.º escalão: alunos do Ensino Secundário. 

 

4) Os trabalhos podem ser a cores ou a preto e branco, em qualquer técnica ou suporte, entregues em 

tamanho A4 (210x297 mm), podendo ter entre uma página (mínimo) e 3 páginas (máximo).  

 

5) Os trabalhos poderão ainda ser entregues em suporte digital (CD ou DVD), no formato TIFF ou JPEG 

(numa resolução mínima de 300 dpi), acompanhados de uma impressão de boa qualidade, em papel 

fotográfico.  

 

6) Todas as páginas do trabalho devem ser identificadas no verso, unicamente pelo pseudónimo, título e n.º 

da página. 

 

7) Devem ser enviados num envelope fechado, indicando, no lugar do remetente, o pseudónimo e o título. No 

interior, deve constar outro envelope com a ficha de inscrição preenchida com a seguinte informação: 

- Pseudónimo (individual ou do grupo concorrente); 

- Nome do(s) concorrente(s); 

- Turma; 

- Nome do Professor (que incentivou e acompanhou a participação no concurso);  

- Escola; 

- Agrupamento; 

- E-mail do concorrente (ou do concorrente representante do grupo); 

- Contacto telefónico do concorrente (ou do concorrente representante do grupo); 

- Cópia do Cartão do Cidadão ou BI do concorrente (ou de cada um dos elementos do grupo, se for o 

caso). 



 

 

8) Os trabalhos devem ser enviados para: 

 

Câmara Municipal de Ílhavo 

Concurso de Banda Desenhada “5 Séculos de Foral Novo” 

Avenida 25 de Abril 

3830– 044 Ílhavo 

 

9) A data limite de entrega dos trabalhos é 21 de maio de 2014. 

 

10) A organização não se responsabilizará por danos ou extravios de trabalhos, provocados antes ou depois da 

sua receção. 

 

11) O júri do concurso será constituído por pessoas idóneas, nomeadas pela organização. 

 

12) Os melhores trabalhos farão parte integrante da exposição “5 Séculos de Foral Novo em Banda 

Desenhada”, a inaugurar no dia 9 de junho de 2014, Dia Internacional dos Arquivos. 

 

13) O melhor trabalho de cada escalão terá como prémio a sua divulgação numa publicação a lançar pelo 

Município de Ílhavo durante o corrente ano. 

 

14) São atribuídos certificados de participação a todos os concorrentes selecionados para o concurso, podendo 

ainda ser atribuídas menções honrosas a alguns dos trabalhos concorrentes. 

 

15) Para além disso, será atribuído um prémio por cada escalão, no valor de 100,00 Euros em livros para a sua 

biblioteca, à Escola da qual seja(m) oriundo(s) o(s) alunos(s) vencedor(es) desse escalão. 

 

16) A organização poderá não atribuir algum ou a totalidade dos prémios, caso os trabalhos a concurso não 

estejam de acordo com os fins estabelecidos pela organização, temática e qualitativamente. 

 

17) Os concorrentes serão previamente avisados, via postal, sobre os resultados do concurso. Os ofícios serão 

enviados ao Agrupamento respetivo. 

 

18) Os trabalhos premiados passarão a ser propriedade da Câmara Municipal de Ílhavo, assumindo esta o 

direito de reprodução e difusão das obras sem a autorização expressa do autor, comprometendo-se, no 

entanto, a referenciá-lo. Os restantes trabalhos serão devolvidos à escola dos alunos que os produziu, 

depois de encerrada a exposição “5 Séculos de Foral Novo”. 

 

19) Os casos omissos nestas Normas serão resolvidos pela organização, entidade competente para o efeito. 



 

 

20) A participação neste concurso implica a aceitação integral das presentes Normas de Participação. 

 

As fichas de inscrição também estão disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. Para mais informações contactar o 

secretariado do concurso através do 234 329 686 ou cdi@cm-ilhavo.pt. 


